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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2416-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Rzeszów: Benzyna bezołowiowa
2021/S 002-002416

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 30
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-036
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Warchoł, Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, Komenda 
Wojewódzka Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, budynek C, pokój nr 19
E-mail: zamowienia-publiczne@rz.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 478212196
Faks:  +48 478212193
Adresy internetowe:
Główny adres: www.podkarpacka.policja.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.podkarpacka.policja.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_rzeszow
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy paliw płynnych typu benzyna bezołowiowa Pb-95 i olej napędowy (ON właściwy do 
warunków klimatycznych) do zbiorników podziemnych stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
Numer referencyjny: ZP/56/2020

II.1.2) Główny kod CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw płynnych typu benzyna bezołowiowa Pb-95 
i olej napędowy (ON właściwy do warunków klimatycznych) do zbiorników podziemnych stacji paliw 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (zlokalizowanych w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 30 oraz w 
miejscowości Zaczernie 124 koło Rzeszowa). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 
nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw płynnych typu benzyna bezołowiowa Pb-95 
i olej napędowy (ON właściwy do warunków klimatycznych) do zbiorników podziemnych stacji paliw 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (zlokalizowanych w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 30 oraz w 
miejscowości Zaczernie 124 koło Rzeszowa). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 
nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych 
(CPV):
— 09132100-4 – benzyna bezołowiowa,
— 09134100-8 – olej napędowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót 
paliwami płynnymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 
2020 r. poz. 833).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w 
postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
a) minimum jedną autocysterną z możliwością przewozu paliw od 4 m3 zalegalizowaną do przewozu materiałów 
niebezpiecznych,
b) minimum jedną osobą uprawnioną do przewozu materiałów niebezpiecznych,
c) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch dostaw paliw o wartości nie mniejszej niż 200 
000,00 PLN brutto każda.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach 
umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w 
sytuacjach określonych w Istotnych postanowieniach umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/02/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/02/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

05/01/2021 S2
https://ted.europa.eu/TED

3 / 4



Dz.U./S S2
05/01/2021
2416-2021-PL

4 / 4

Otwarcie ofert nastąpi Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, Komenda Wojewódzka Policji 
w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, budynek C, pokój nr 19 o godz. 10.15 za pośrednictwem 
platformy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2020
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